
 

يدين بشدة  التوجه الديمقراطي -المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

 ارة التربية حاملي الشهاداتالقمع المسلط على موظفي وز
 ويطالب بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بالرباط 2018ماي  29و 28ومي ي

 

ي ملاحموظفي وزارة التربية ل الوطنية تنسيقيةالنضالي الذي سطرته الاالحتجاجي وتنفيذا للبرنامج 

، ابتداء 2018ماي  28 والذي انطلق يوم االثنين قية وتغيير اإلطار،ررومين من التحالم ،الشهادات العليا

 .وإفطار جماعي أمام البرلمان اعتصام والمتمثل في الخامسة مساءمن الساعة 

 قبل اإلفطارماي  28 االثنينأمس  يوم ،األساتذة المعتصمون فيه تعرضالذي حتجاج السلمي هذا اال

العديد من راح ضحيتها  لهجمة قمعية ،السفراء قرب بابماي  29 الثالثاءأمام البرلمان واليوم  الجماعي

 ة.األستاذات واألساتذ

التوجه الديمقراطي، وانطالقا من دعمه للملف  -إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

 ومواكبته لبرنامجهم االحتجاجي يعبر عن: الشهادات العليا، يملاحموظفي وزارة التربية المطلبي ل

 يا هذا الهجوم القمعي.اضحاألستاذات واألساتذة ه الكامل مع تضامن .1

 ووجه به احتجاجهم السلمي.الذي  والمعنوي لقمع الماديل ته الشديدةإدان .2

 اعتباره الحق في االحتجاج مضمون دستوريا وقانونيا. .3

بقطاع التعليم بالمنع والقمع لن يزيد الوضع إال تأزما اعتباره أن مواجهة مطالب الفئات العاملة  .4

 واحتقانا.

فتح حوار جدي مع األساتذة حاملي  لياتها في عدمبتحمل مسؤوالوزارة والحكومة  تهمطالب .5

 الشهادات العليا، واالستجابة لمطالبهم المشروعة.

حضوره ومشاركته في تأكيده ، والالمشروط للتنسيقية حتى تحقيق ملفها المطلبيالدعم  تجديده .6

 لمطالبها.كل األشكال االحتجاجية التي ستقدم عليها التنسيقية في حالة عدم االستجابة 

 لتعليم العمومي.لة ودعوته تكثيف الجهود لمواجهة العدوان المعادي للشغيلة التعليميتجديد  .7

 2018 ماي 29الرباط في 
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